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Tabel A1. Ancoră GS - dimensiuni şi material 

Dimensiune nominală ancoră 
Lungime ancoră I 

Diametru d  
Material 

mm 

mm 

Ancoră GS 

Descriere produs 
Caracteristica produsului 

36,0±1,s 65,0±1,s 

5,B±o 1s 
Oţel conform EN 10263-2 
O el alvanizat ;;:: 8 m 
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Specificaţii cu privire la utilizarea intenţionată 

Utilizare: 
• Utilizare multiplă pentru aplicaţii non-structurale.
• Sarcini statice şi cvasi-statice.
• Ancorări cu cerinţe privitoare la rezistenţa la incendiu.

Material de bază: 
• Beton cu greutate normală, armat sau nearmat, clasă rezistenţă minim C20/25 şi maxim CS0/60 conform EN 206.
• Beton fisurat şi nefisurat.

Condiţii de utilizare (condiţii ale mediului înconjurător) 
• Condiţii interne uscate.

Proiectare: 
• Ancorările sunt proiectate cu responsabilitatea unui inginer experimentat în ancorări şi lucrări în beton.
• Se întocmesc notele de calcul verificabile şi desenele ţinând cont de sarcinile ce trebuie transmise. Poziţia ancorei

este indicată în desenele de proiectare ( de exemplu, poziţia ancorei relativă la armare sau elemente de sprijin, etc.).
• Ancorările sub sarcini statice şi cvasi-statice sunt proiectate conform ETAG 001, Anexa C, metoda de proiectare C,

Ediţia August 2010.
• Proiectarea ancorărilor cu expunere la incendiu trebuie să ţină cont de condiţiile indicate în Raportul Tehnic EOTA

TR 020.
• Elementele de prindere trebuie folosite doar pentru utilizarea multiplă pentru aplicaţii non-structurale conform

ETAG 001, Partea a 6-a, ediţia August 2010.
Instalare: 

• Instalarea ancorei se realizează doar de către personal calificat şi sub supravegherea persoane responsabile pentru
chestiunile tehnice de pe şantier.

• Utilizaţi ancora doar aşa cum este livrată de către producător.
• Instalarea ancorei are loc conform specificaţiilor şi desenelor producătorului, utilizând instrumentele

corespunzătoare.
• înainte de amplasarea ancorei, verificaţi în vederea asigurării faptului că respectiva clasă de rezistenţă a betonului

în care ancora urmează să se monteze corespunde valorilor pentru care se aplică sarcinile caracteristice.
• Verificaţi ca betonul să fie bine compactat, de exemplu, să nu conţină goluri semnificative.
• Distanţele faţă de margine şi spaţierile nu trebuie să fie mai mici decât valorile specificate din care se scad

toleranţele.
• Poziţionarea găurilor fără deteriorarea armăturii.
• În cazul unei găuri la care se renunţă: se va realiza o nouă gaură la o distanţă minim egală cu dublul adâncimii găurii

la care s-a renunţat sau la o distanţă mai mică, în cazul în care gaura la care s-a renunţat este umplută cu mortar cu
rezistenţă ridicată şi în cazul în care forţa de forfecare sau oblică nu se află pe direcţia aplicării sarcinii.

• Gaura trebuie să fie curată.
• Instalarea ancorei are loc în aşa fel încât să se respecte adâncimea efectivă a ancorării; respectarea este asigurată în

cazul în care grosimea armăturii nu este mai mare decât valorile maxime indicate în Anexa B2.
• Expandarea ancorei prin impact pe pana de fixare a ancorei; ancora este bine prinsă, dacă pana de fixare este

introdusă complet.

Ancoră GS 

Utilizare intenţionată 
Utilizare intenţionată 
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Tabel B1: Parametrii de instalare 

do 
ho;:: 

Adâncimea efectivă de ancorare her 

Grosimea minimă a betonului hmin 

Grosimea maximă a armăturii tfix 

Ancoră GS 

Utilizare intenţionată 
Parametrii de instalare 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm 

6 
40 
32 

100 

4,5 35 
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