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VE PLUS 

ХИМИЧЕСКИ АНКЕР 

 

Свързващ химически анкер за ненапукан бетон 

Производител: ТКК Srpenica d. o. o , Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija 

Този серетификат се състои от 14 страници (оригинал) и 3 анекс 

Техническите тестове и издаването на сертификата се издава съгласно изискванията 

на Ръководството за Европейско техническо одобрение ETAG 001, част 5 „Свързващи 

анкери”, април 2013 и е предназначен да се използва като документ за eвропейска 

техническа оценка (EAD),  в съответствие с член 66, параграф 3, от Директива 

305/2001 

 

Техническо описание на продукта 

TEKAFIKS VE PLUS е химически анкер, състоящ се от картуш с инжекционна смес. 

Тестовите метални елементи са шпилки с шайба и шестоъгълна гайка с размеро то М8 

до М30 съгласно изискванията описани в Анекс А3 или гладко строително желязо с 

размер от ø16 до ø32. Стоманените пръти се поставят в пробита дупка, напълнена с 

инжекционен разтвор, като по този начин се анкерира връзката между метала, бетона 

и разтвора. 

Скицирането на експеримента и неговото описание са направени в Анекс А. 
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Методът за оценка и проверка, на който се основава този документ, водят до 

заключение, че дълговечността на тествания продукт е поне 50 години. 

Таблица С1 Характерни стойности на съпротивление за шпилки под напрежение на 

разтягане 

Размер на нареза М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30 

Разрушаване на 

метала 

          

Харахтерно 

съпротивление 

NRk,s [kN] As x fuk
1) 

Комбинирано изтегляне, до разпукване на бетона 

TEKAFIKS VE PLUS: Работна темепратура на бетона >0 °С 

Характеристично 

съпротивление 

на връзката в 

ненапукан бетон 

с20/25 

τRK,uncr [N/mm2] 11 10 10 9 8.5 7 7 7 

Коефициент на 

безопасност 

γ2 1,0 1,2 1,4 

С30/37 1,04 

С40/50 1,08 

Увеличаващ се 

фактор за 

ненапукан бетон 

Ψс С50/60 1,10 

Разцепване 

Разстояние от 

ръба 

ccr,sp [mm] 1.0 hef,2hef (2.5 – h/hef),2.4hef 

разстояние scr,sp [mm] ccr,sp 

Коефициент на 

безопаснос 

γ2 1,0 1,2 1,4 

 

Таблица С1 Изменение под действието на сили на обтягане (пръти с нарези 

Размер на нареза М8 М10 М12 М16 М20 М24 М27 М30 

Изменение δN0 [mm/(Nmm2)] 0.39 0.33 0.32 0.33 0.36 0.32 0.52 0.41 

 δNæ [mm/(Nmm2)] 0.78 0.66 0.66 0.66 0.72 0.64 1.04 0.82 
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Таблица C3 Характерни стойности на съпротивление за гладко строително желязо под 

напрежение на разтягане 

Номинален диаметър Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Разрушаване на 

метала 

NRk,s [kN] As x fuk
1) 

Комбинирано изтегляне, до разпукване на бетона 

TEKAFIKS VE PLUS: Работна темепратура на бетона >0 °С 

Характеристично 

съпротивление 

на връзката в 

ненапукан бетон 

с20/25 

τRK,uncr [N/mm2] 9 8,5 7 7 6,5 

Коефициент на 

безопасност 

γ2 1,0 1,2 1,4 

С30/37 1,04 

С40/50 1,08 

Увеличаващ се 

фактор за 

ненапукан бетон 

Ψс С50/60 1,10 

Разцепване 

Разстояние от 

ръба 

ccr,sp [mm] 1.0 hef,2hef (2.5 – h/hef),2.4hef 

разстояние scr,sp [mm] ccr,sp 

Коефициент на 

безопаснос 

γ2 1,0 1,2 1,4 

 

Таблица С4 Изменение под действието на сили на обтягане, при гладко строително 

желязо 

Размер на нареза Ø16 Ø20 Ø25 Ø28 Ø32 

Изменение δN0 [mm/(Nmm2)] 0,33 0,36 0,32 0,52 0,41 

 δNæ [mm/(Nmm2)] 0,66 0,72 0,64 1,04 0,82 

 


