
 

 
 

 
 
 

AGREMENT TEHNIC EUROPEAN ATE– 08/0121 
Traducere din limba engleza intocmita de ALSAFIX– Versiune originala in limba germana 

 
 
 

Denumirea produsului:  Surub de ancorare Blue-tip Powers 
Titular:  Powers Fasteners Europe BV, Westrak 208, 1771 SV 

WIERINGERWERF, OLANDA 
Utilizarea prevazuta in Surub din otel galvanizat de marimile 10, 12 si 16, pentru utilizare in 

beton  
Valabiliatate de la:  27 Mai 2008 
 pana  la:  27 Mai 2013 
Locul fabricatiei:  Uzina 1  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acest Agrement cuprinde 11 pagini, inclusiv 4 anexe 
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I. BAZE JURIDICE SI CONDITII GENERALE 
1. Prezentul Agrement Tehnic European este eliberat de Centrul Stiintific si Tehnic pentru 

Constructii in conformitate cu: 
- Directiva Consiliului 89/106/CEE din 21 decembrie 1988 care se refera la 

legaturile care exista intre dispozitiile legale, reglementare si administrative ale 
Statelor Membre cu privire la produsele utilizate in constructii1, Directiva 
modificata prin cea a Consiluilui sub nr. 93/68/CEE2 si Regulamentul (CE) nr 
1882/2003 al Parlamentului European si al Consiliului3. 

- Legea cu privire la punerea in circulatie a produselor utilizate in constructii si 
libera circulatie a marfurilor, in cadrul transpunerii Directivei Consiliului 
89/106/CEE din 21 decembrie 1988 care se refera la  legatura dintre dispozitiile 
legale, reglementare si administrative ale Statelor Membre cu privire la  produsele 
utilizate in constructii si alte acte juridice ale Comunitatii Europene (Lege despre 
prdusele utilizate in constructie –BauPg) din 28 aprilie 19984, modificate prin 
Legea din 06 Ianuarie 20045; 

- Regulile Comune de Procedura cu privire la cererea, intocmirea si eliberarea 
Agrementelor Tehnice Europene definite in Anexa Deciziei Comisiei cu nr. 
94/23/CE6 

- Ghidul Agrementului Tehnic European cu privire la "Ancorele metalice pentru 
beton" Ghidul ATE 001-05, Partea 5 din capitolul "Ancore de etansare" 

2. Centrul Stiintific si Tehnic al Constructiilor este autorizat sa verifice daca dispozitiile 
prezentului Agrement Tehnic European sunt respectate. Aceasta verificare se poate 
efectua in unitatea de productie. Totusi, responsabilitatea pentru conformitatea 
produselor in raport cu Agrementul Tehnic European si caracteristicile acestora de 
utilizare ii revin detinatorului acestui Agrement Tehnic. 

3. Prezentul Agrement Tehnic European nu trebuie sa fie transmis la fabricanti sau la 
agentii acestora, altii decat cei care apar la pagina 1, precum la unitatile de fabricare, 
altele decat cele mentionate la pagina 1 al Prezentului Agrement tehnic European. 

4. Prezentul Agrement Tehnic European poate fi retras de catre Centru Stiintific si Tehnic 
al Constructiilor conform Art. 5(1) al Directivei Consiliului 89/106/CEE. 

5. Se autorizeaza numai reproducerea integrala a prezentului Agrement Tehnic 
european, prin aceasta intelegandu-se transmiterea lui pe cale electronica. Totusi, o 
reproducere partiala poate fi admisa dupa ce s-a obtinut in prealabil acordul in scris al 
Centrului Stiintific si Tehnic al Constructiilor. In acest caz, trebuie sa se indice cum se 
va intocmi reproducerea partiala. Textele si desenele din brosurile publicitare nu 
trebuie sa fie in contradictie cu Agrementul Tehnic European si nici sa nu aiba un 
continut abuziv. 

6. Prezentul Agrement Tehnic European s-a eliberat de catre organismul de agrement in 
limba sa oficiala. Aceasta versiune corespunde versiunii difuzate in cadrul Organizatiei 
Europene pentru Agremente Tehnice. Orice traducere intr-o alta limba trebuie sa fie 
mentionata. 

 
 
 
 
 

 

1 Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 40, din 11.02.1989, p 12  
2 Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 220 din 30.08.1993, p 1 
3 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 31.10.2003, p 25 
4 Jurnalul Oficial al Republicii Federale Germania partea I p 812 
5 Jurnalul Oficial al Republicii Federale Germania partea I p 2, 15 
6 Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 17 din 20.01.1994, p 34 
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II CONDITII SPECIFICE ALE AGREMENTULUI TEHNIC EUROPEAN 
 

1. Definitia produsului si a scopului pentru care este prevazut 
1.1 Definitia produsului 

 
Surubul Power Bluetip este o ancora din otel placat cu zinc de marimile BT10, BT12, BT16. 
Ancora se insurubeaza intr-o gaura forata dinainte. Filetul special al ancorei efectueaza o 
infiletare interioara a materialului suport pe parcursul instalarii. Ancorarea se caracterizeaza 
prin cuplarea mecanica prin infiletare. Anexa 1 ofera o vedere de ansamblu a produsului si a 
scopului pentru care este el prevazut. 

1.2 Scopul pentru care este prevazut produsul.  
Ancora este destinata ancorarilor pentru care conditiile cu privire la rezistenta mecanica, 
stabilitatea si siguranta utilizarii in concordanta cu Conditiile  Esentiale 1 si 4 ale Directivei 
Consiliului 89/106 CEE, trebuie sa fie indeplinite, fixari care daca ar fi distruse ar pune in 
pericol viata umana si/sau ar avea grave consecinte economice. Ancora nu trebuie sa se 
utilizeze decat pentru realizarea fixarilor supuse incarcarilor statice sau aproape statice, in 
beton armat sau nearmat, de un volum obisnuit, de clasa de o rezistenta minima C20/25 si 
maxima C50/60, conform normei EN 206:2000-12. 
Acesta poate fi utilizat in beton fisurat sau nefisurat. 
Prevederile cuprinse in acest Agrement Tehnic European se bazeaza pe o durabilitate a 
ancorei de 50 de ani. Indicatiile date asupra durabilitatii nu pot fi luate drept garantie din 
partea producatorului, dar trebuiesc luate in considerare ca posibilitati pentru a alege 
produsele potrivite in raport cu durabilitatea presupusa din punct de vedere economic. 
 

2. Caracteristicile produsului si metode de verificare 
2.1 Caracteristicile produsului 

Ancora corespunde desenelor si dispozitiilor indicate in Anexa 2. Valorile caracteristice al 
materialelor, dimensiunile si tolerantele ancorei care nu apar in Anexa 2 trebuie sa 
corespunda valorilor respective stipulate in documentatia tehnica7 a prezentului Agrement 
Tehnic European. 
Referitor la dispozitiile cu privire la siguranta in caz de incendiu, se presupune ca ancora 
intruneste conditiile din clasa A1 in legatura cu reactia la foc, in conformitate cu prevederiledin 
Decizia Comisiei nr 96/603/CE, modificata prin CE 2000/605. 
Valorile caracteristice ale ancorei necesare pentru designul ancorarilor sunt redate in anexele 
3 si 4. 
Fiecare ancora trebuie marcata cu datele de identificare ale producatorului, inclusiv tipul 
ancorei, diametrul si lungimea ancorei, conform Anexei 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7  Documentatia tehnica a prezentului Agrement Tehnic European a fost depusa la Centrul 
Stiintific si Tehnic al Constructiilor si, pentru orice eventualitate, s-a inmanat organismelor agreate 
insarcinate cu procedura de atestare a conformitatii. 
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2.2 Metode de verificare 
Aprecierea caracteristicilor ancorei pentru a fi utilizata in scopul prevazut in functie de 
conditiile referitoare la rezistenta mecanica, stabilitate precum si siguranta utilizarii, in 
conformitate cu Conditiile Esentiale 1 si 4, a fost efectuata conform "Ghidului de Agrement 
Tehnic European cu privire la ancorele metalice pentru beton", Partea 1 si pe baza 
urmatoarelor teste aditionale: 
1. Teste de instalare in beton foarte rezistent 
2. Teste de instalare in beton putin rezistent 
3. Teste de instalare cu masina de insurubat cu impact 
4. Test modificat sub incarcaturi repetate ale saibei oblice 
5. Teste luand in considerare ruperea concasanta 
 
Printre clauzele specifice care se refera la substantele periculoase, clauze cuprinse in 
prezentul Agrement Tehnic European, se poate ca alte conditii sa fie aplicabile la produsele 
incluse in domeniul de aplicatie al ATE (de exemplu legislatia europeana si legile nationale 
transpuse, reglementatiile si dispozitiile administrative). Pentru a fi conforme cu dispozitiile 
Directivei Produselor pentru Constructii, aceste conditii trebuie de asemenea, sa fie indeplinite 
acolo unde se aplica ele. 
 

3. Evaluarea conformitatii si inscriptionarea CE 
3.1 Sistemul de atestare a conformitatii. 

Conform comunicarii Comisiei Europene8 se aplica sistemul 2+ de atestare a conformitatii. 
Sistemul de atestare a conformitatii se defineste dupa cum urmeaza: 
Sistem 2+: Declaratia de conformitate a produsului furnizata de producator in baza: 

a) Obligatiile furnizorului: 
1) Testarea initiala a produsului 
2) Controlul productiei in fabrica 
3) Testarea mostrelor luate din fabrica in conformitate cu planul de testari dinainte stabilit 

b) Obligatiile organului acreditat 
4) atestarea controlului productiei in fabrica in baza urmatoarelor: 

- inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica 
- supraveghere continua, evaluarea si aprobarea controlului 
Nota: Organele acreditate mai sunt denumite si organe abilitate 

3.2 Responsabilitati 
3.2.1 Obligatiile fabricantului 
3.2.1.1 Controlul productiei in uzina 

Fabricantul trebuie sa efectueze un control intern permanent al productiei. Toate 
elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de catre fabricant trebuie sa fie consemnate 
sistematic, sub forma de reguli si proceduri scrise, aici fiind cuprinse si rezultatele care 
trebuie sa fie inregistrate. Acest sistem de control al productiei trebuie sa garanteze ca 
produsul este conform cu Agrementul Tehnic European. Fabricantul trebuie sa utilizeze 
numai materiile prime indicate in documentatia tehnica din prezentul Agrement Tehnic 
European. Controlul productiei in uzina trebuie sa se efectueze conform planului de testari 
din ianuarie 2009 care este parte integranta a documentatiei tehnice a prezentui 
Agrement Tehnic European.  
 
 
 
 
8  Scrisoarea Comisiei Europene din 13.02.2004 catre EOTA 
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Planul de testari este stabilit in cadrul sistemului de control al productiei in uzina efectuat 
de catre fabricant si depus la Centrul Stiintific si Tehnic al Constructiilor.9 
Rezultatele controlului productiei in uzina trebuie sa fie inregistrate si evaluate conform 
dispozitiilor din planul de testari. 
 

3.2.1.2 Alte obligatii ale fabricantului 
In baza unui contract, fabricantul trebuie sa apeleze la un organism agreat pentru ducerea 
la indeplinire a sarcinilor specificate la punctul 3.1 in domeniul ancorelor cu scopul ducerii 
la indeplinire a actiunilor expuse la punctul 3.2.2. In acest sens, fabricantul trebuie sa-i 
comunice organismului agreat planul de testare mentionat la punctele 3.2.1.1 si 3.2.2 
Fabricantului ii revine indatorirea de a stabili o declaratie de conformitate care sa stipuleze 
ca produsul utilizat in constructie este conform cu dispozitiile din prezentul Agrement 
Tehnic European. 
 

3.2.2 Obligatiile organismului agreat 
Organismul agreat trebuie sa realizeze: 

- testarile initiale ale produsului 
- inspectia initiala in uzina si inspectarea controlului productiei in uzina 
- supravegherea continua, evaluarea si aprobarea controlului productiei in uzina, 

conform dispozitiilor specificate in planul de testare 
 Organismul agreat trebuie sa inregistreze punctele esentiale ale actiunilor sale, indicate mai 
sus si sa intocmeasca un raport inscris cu rezultatele obtinute si cu concluziile. 
Organismul de certificare agreat desemnat de catre fabricant trebuie sa elibereze un certificat 
de conformitate CE care sa atesteze faptul ca produsul este conform cu dispozitiile prezentului 
Agrement Tehnic European. 
Daca dispozitiile prezentului Agrement Tehnic European si ale planului sau de testari nu mai 
sunt indeplinite, organismul de certificare trebuie sa retraga certificatul de conformitate si sa 
informeze fara intarziere Centrul Stiintific si Tehnic al Constructiilor cu privire la aceasta. 
 
 

3.3 Marcajul Comunitatii European 
Fiecare ambalaj al ancorelor trebuie sa fie marcat cu inscriptiile Comunitatii Europene. 
Simbolul "CE" trebuie sa fie urmat de numarul de identificare al organismului de certificare 
agreat, daca este cazul, si sa fie insotit de urmatoarele informatii complementare: 

- numele si adresa titularului agrementului (entitatea legala care se ocupa cu 
fabricarea) 

- ultimele doua cifre ale anului in care s-au aplicat instructiunile CE 
- numarul certificatului de conformitate CE ale produsului 
- numarul Agrementului Tehnic European 
- numarul Ghidului de Agrement Tehnic European 
- categoria de utilizare (Ghid  ATE 001-1, Optiunea 1) 
- dimensiunea 

 
 
 
 
 
 
 
9 Planul de testari este o parte confidentiala a Agrementului Tehnic European si nu este dat decat 
organismului agreat, care se ocupa cu procedura de atestare a conformitatii. Vezi paragraful 3.2.2 
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4. Ipoteze conform carora utilizarea produsului in scopul prevazut s-a dovedit a fi favorabila 
4.1 Fabricare 

Agrementul Tehnic European al produsului este  eliberat in baza datelor si informatiilor 
depuse la Centrul Stiintific si Tehnic al Constructiilor, prin care se identifica produsul evaluat si 
analizat. Orice modificare adusa produsului sau procedeului de fabricatie care ar putea sa 
anuleze validitatea datelor/informatiilor depuse, trebuie sa fie comunicata Centrului Stiintific si 
Tehnic al Constructiilor inainte de a fi pusa in practica. Centrul Stiintific si Tehnic al 
Constructiilor va decide daca aceste modificari influenteaza in vreun fel Agrementul Tehnic 
European si, in consecinta, validitatea instructiunilor CE asupra conditiilor de baza din 
Agrementul Tehnic European si, daca este cazul, se aduce vreo modificare Agrementului 
Tehnic European sau daca se cer evaluari suplimentare. 

      4.2. Instalarea 
4.2.1. Conceptia ancorelor 
Intrebuintarea corecta a ancorei este garantata daca se indeplinesc urmatoarele conditii: 
Ancorele trebuie sa fie concepute in conformitate cu Ghidul pentru aprobari tehnice europene al 
"Ancorelor din metal pentru utilizare in beton", Anexa C, metoda A, pentru ancore chimice, sub 
supravegherea unui inginer calificat care poseda o experienta larga in domeniul ancorelor si 
lucrarilor in beton.  

Calculele verificabile pentru instructiuni si desene sunt intocmite tinand cont de incarcaturile 
care urmeaza sa fie ancorate. 
Pozitia ancorei este indicata in planuri (ca de exemplu, pozitia ancorei in relatie cu armatura 
sau cu grinzile 
 

4.2.2. Instalarea ancorelor  
Instalarea corecta a ancorei nu va putea fi garantata decat in cazul respectarii urmatoarelor 
etape: 
 

- instalarea ancorei chimice efectuata de catre un personal suficient de calificat sub 
supravegherea sefului de santier 

- instalarea ancorei asa cum a fost ea furnizata de catre fabricant  
- inainte de a instala ancora se va verifica daca valorile caracteristice la baza 

materialului in care se plaseaza ancora, este identica cu valorile pentru care se 
aplica incarcarile caracteristice 

- verificarea etansarii perfecte a betonului care nu trebuie sa prezinte, de exemplu 
goluri semnificative 

- respectarea valorilor definite, fara tolerante negative, pentru distantele fata de 
margini si distantele intre axe 

- realizarea gaurilor de forare fara a distruge armatura betonului 
- in cazul unei gauri abandonate: se va fora o noua gaura la o distanta minima fata 

de doa ori adancimea gaurii abandonate sau la o distanta mai mica daca gaura 
abandonata este umpluta cu mortar intarit si daca la forfecare sau la inclinare, 
directia nu este aceeasi cu aplicarea incarcaturii 

- curatarea gaurii de praf 
- ancora poate fi utilizata numai o singura data 
- instalarea ancorei, precum si incorporarea ei in adancimea betonului u va fi mai 

mica decat valoarea hnom redata in Anexa2, Tabelul 2 
- elementul de fixat este foarte bine presata pe suprafata betonului fara niciun 

adaos  intermediar 
- Pivotarea ulterioara a ancorei nu se efectueaza cu usurinta 
- Capul ancorei este proptit in totalitate in elementul care trebuie fixat si nu este 

deteriorat 
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4.2.3. Responsabilitatea fabricantului 
Fabricantul are responsabilitateade a se asigura ca celor interesati li se ofera informatia 
asupra conditiilor specifice, conform articoleleor 1 si 2, inclusiv Anxele care fac referire la 
art. 4.2.1, 4.2.2. Aceasta informare se poate efectua prin reproducerea partilor respective 
din Agrementul Tehnic European. In plus, toate datele de instalare trebuie puse la 
dispozitie intr-un mod clar pe ambalaj si/sau pe instructiunile de utilizare atasate 
produsului, de preferat, si cu ajutorul ilustratiilor. 
Datele minime cerute a fi recomandate sunt urmatoarele: 

- diametrul burghiului 
- dimensiunea ancorei 
- densitatea maxima a fixarii 
- incorporarea minima in adancime 
- adancimea minima a gaurii 
- informatia asupra procedeului de instalare, inclusiv curatarea gaurii, de preferat 

cu ajutorul ilustratiilor 
- se va preciza daca este nevoie de un echipament special pentru instalare 
- identificarea lotului de fabricatie 
Toate datele trebuie sa fie clare si intr-un format usor de inteles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl. Ing E Jasch 
Presedintele Institutului German pentru Constructii 
Berlin, 27 Mai 2008 
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Powers Bluetip Anexa 1 din Agrementul Tehnic 
European ETA-08/0121 Produsul si utilizarea prevazuta 

Beton clasa C20/25 pana la C50/60 

incorporarea in profunzime 

adancimea gaurii forate 

Grosimea blocului de beton  

Grosimea 
elementului  de 
fixat 
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Marcaje pe cap:                                                                    Marcaj I: Marcaj I: 
Marcaj de identificare: ETA1                                  Marcaj de identificare:ETA1    Lungime XX: ex: 150 
Diametru D: ex: 10             Diametru D: ex: 10 
Lungime XX: ex: 150 

Marcaj S/XX 
D = Diametrul nominal al gaurii in forate [mm] 

XX= Lungimea ancorei [mm] 
 
 
 
 
Tabel 2 Dimensiuni si parametri de instalare 

Dimensiunea ancorei BT10 BT12 BT16 

Lungimea ancorei                   L ≥ [mm] 60 75 95 

Lungimea ancorei                   L ≤ [mm] 320 320 320 

Diametrul barei                       dk   [mm] 9,7 11.6 15.2 

Diametrul exterior al filetului    ds  [mm] 11.2 13.4 17.9 

Diametrul nominal al gaurii forate d0   [mm] 10 12 16 

Adancimea gaurii forate           h1 ≥ [mm] 65 85 60 95 90 125 

Incorporarea in adancime        hnom ≥ [mm] 55 75 70 85 80 110 

Diametrul maxim al elementului de fixat df   
[mm] 

12 14 19 

Grosimea minima a suportului        Hmin   
[mm] 

105 115 125 145 165 

Spatiere maxima                        Smin   [mm] 60 90 110 

Distanta minima fata de margini Cmin   [mm] 60 90 110 

 

 Anexa 2 din Agrementul Tehnic 
European ETA-08/0121 Powers Bluetip 

Tipuri de caap si marcaje 
Dimensiuni si parametri de instalare 

Tipuri de cap 
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Tabelul 5: Metoda de calcul A 
Valori caracteristice la incarcari de tractiune 

Marimea ancorei              BT 10 BT12 BT16 

Adancimea de instalare                                  
hnom [mm] 

55 75 70 85 70 110 

Ruptura otel 

Rezistenta caracteristica  
 NRk,s      [kN] 

56 78,5 140,4 

Factorul partial de siguranta 
respectiv              ýMs,1)     [-] 

1,4 

Rezistenta la smulgere 
Rezistenta caracteristica in beton 
fisurat C20/25   NRk,p     [kN] 

3 6 4 5 7,5 12 

Rezistenta caracteristica in beton 
nefisurat C20/25   NRk,p     [kN] 

7,5 12 12 16 16 25 

Factorul crescator pentru NRk,p    in 
beton fisurat si nefisurat                 ψc 

C30/70 1.15 

C40/50 1.27 

C50/60 1.36 
Factorul partial de siguranta                ýMp,1)     [-] 2,12) 1,83) 

Ruptura conica si dislocare la crapare a betonului 
Adancimea efectiva a ancorarii  
                                hef [mm] 

40 57 51.4 64.1 57.2 82.7 

Spatiere         Scr,N= Scr,sp    [mm] 3 hef 

Distanta fata de margini  
                       Ccr,N = Ccr, sp [mm] 

1.5 hef 

Factorul partial de siguranta                            
ýMp

1)= ýMc
1) [-] 

2,12) 1,83) 

 

1) in absenta altor reguli nationale 
2) Factorul partial de sigurantaY2 = 1.4 este inclus 

3) Factorul partial de sigurantaY2 = 1.2 este inclus 
 
 
 
 
Tabel 5: Deplasari la incarcari 

Dimensiunea ancorei BT10 BT12 BT16 

Adancimea de instalare                                  
hnom [mm] 

55 75 70 85 80 110 

Incarcarea in beton fisurat     
N      [kN] 

1.0 2.0 1.4 1.7 3.0 4.8 

Dislocare          ζNo [mm] 0.2 0.3 

Dislocare         ζN∞ [mm] 0.9 0.5 0.4 1.0 1.0 1.3 

Incarcarea in beton nefisurat     
N      [kN] 

2.6 4.1 3.1 4.1 6.3 9.9 

Deplasare         ζNo [mm] 0.2 0.3 

Deplasare         ζN∞ [mm] 0.5 0.4 1.0 1.3 
 

Powers Bluetip Anexa 3 din Agrementul Tehnic 
European ETA-08/0121 Metoda de calcul A 

Valori caracteristice la incarcari de elasticitate 
Dislocari 
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Tabelul 6: Metoda de calcul A 
Valori caracteristice la incarcari de forfecare 

Marimea ancorei              BT 10 BT12 BT16 

Adancimea de instalare                                  
hnom [mm] 

55 75 70 85 70 110 

Ruptura otel fara brat de parghie 

Rezistenta caracteristica  
 VRk,s      [kN] 

27 35,8 55,1 

Factorul partial de siguranta 
respectiv              ýMs,1)     [-] 

1,5(2 

Ruptura otel cu brat de parghie 
Rezistenta caracteristica M0 Rk,p     

[Nm] 
77 
 

128 306 
 

Factorul partial de siguranta                ýMs,1)     [-] 1,53) 

Ruptura beonului la smulgere 
Factorul in ecuatie (5.6) din ETAG 
001, Anexa C, sectiunea 5.2.3.3 k [-] 

1.0 
 

2.0 

Factorul partial de siguranta 
respectiv              ýMc,1)     [-] 

1.5(2  

Ruptura beton la margini 

Lungimea efectiva a ancorei la 
incarcarea de forfecare        lf  [mm] 

40 57 51.4 64.1 57.2 82.7 

Diametrul ancorei la exterior     dnom 10 12 16 

Factorul partial de siguranta  

                                ýMc,1)     [-] 

1.52 

 
1) in absenta altor reguli nationale 
2) Factorul partial de sigurantaY2 = 1.0 este inclus 

 
 
 
Tabel 7   Deplasari la incarcaturi de forfecare 
 

Dimensiunea ancorei BT10 BT12 BT16 

Incarcarea de forfecare in 
beton fisurat si nefisurat     
V      [kN] 

13 
 

17 26 

Dislocare          ζNo [mm] 1.4 2.0 2.5 

Dislocare         ζN∞ [mm] 2.1 3.0 3.8 

 
Informatie pentru calculul ancorarii la incarcarea de forfecare: 
In general, conditiile date in ETAG 001 Anexa C, sectiunile 4.2.2.1 a) si 4.2.2.2 nu sunt indeplinite din 
cauza ca diametrul gaurii curatate in fixare, conform Anexei 2 Tabelul 2 este mai mare decat valorile 
date in Anexa C, Tabelul 4.1 pentru diametrul corespunzator al ancorelor. 
Totusi, pentru fiecare lungime specifica ancorei fabricantul poate mentiona grosimea fixarii pentru care 
sunt ndeplinite aceste condirii. 
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Valori caracteristice la incarcari de forfecare 



Dislocari 

 


